ORDINO NAUJIENOS IŠ LIETUVOS IR PASAULIO
Registračija į Načionalinį kongresą vyksta per OFŠ ir Jaupra brolijas iki
birželio 15 d. Užpildytą brolijos registračijos anketą prasome atsiųsti
el. pastu jaupra@gmail.com arba adresu: Lietuvos pranciškoniškojo jaunimo
brolija, Vilniaus g. 3, LT-97129 Kretinga. Registracija bus patvirtinta, kai į
Lietuvos pasauliečių prančiskonų ordino sąskaitą Nr. LT28 7044 0600 0360
4017 pervesite auką už visą grupę (dalyvio auka vienam asmeniui - 50 Lt).
Nespejusiems užsiregistruoti iki birželio 15 d. kongresas kainuos pilną
kainą - 120 Lt asmeniui.

Pradėkime iš naujo, broliai!
Lietuvos pasauliečių prančiskonų ordino
UGDYMO MĖNRAŠTIŠ Nr. 7 (2014 m. birželis)

Rugpjučio 13-14 d. Kryžių kalno vienuolyne vyks Ugdymo seminaras
broliskiems vadovams, kurį ves ČIOFŠ Prežidiumo nare Lučy Almiranež OFŠ
is Filipinų. Šeminare laukiame visų Jaupra broliskų vadovų, o taip pat
regioninių bei vietinių OFŠ brolijų atstovų – pasauliečių prančiskonų, kurie
noretų pradeti darbą su jaunimu. Telefonas pasiteirauti: 8 677 51387.
Registračija į seminarą vyksta iki rugpjučio 1 d. el. pastu jaupra@gmail.com.

MALDOS INTENCIJOS
Šventojo Tėvo Pranciškaus:
Kad bedarbiai gautų paramą ir rastų darbą, reikalingą jiems oriai
gyventi. Kad Ėuropa vel atrastų savo kriksčioniskas saknis per tikinčiųjų
liudijimus.
Pasauliečių pranciškonų ordino:
Už popiežių Prančiskų – kad Viespats suteiktų jam fižines, protines ir
dvasines stiprybes, reikalingos įvykdyti sventojo Petro įpedinio tarnystę
kartu su kardinolais ir visa Bažnyčia. „Teve musų...“
*** Melskimes už taiką Ukrainoje, Venesueloje, Širijoje ir visame pasaulyje.
*** Melskimes už pasirengimą I OFŠ ir Jaupra načionaliniam kongresui,
kuris vyks 2014 m. rugpjučio 15-17 d. Kretingoje.
KONTAKTAI
Švetaine internete – www.ofs.lt
Lietuvos pasauliečių pranciškonų ordino Nacionalinė taryba:
Načionalinis ministras Nerijus Čapas OFŠ, tel. 8 650 26814
Načionaline ugdymo magistre Ėmilija Radusiene OFŠ, tel. 8 610 65035
Načionalinis dvasinis asistentas br. Paulius Šaulius Bytautas OFM, tel. 8 682 60227
Regionų ministrai:
Telsių regiono – Jonas Drungilas OFŠ, tel. 8 655 12556
Panevežio regiono – Ėgle Jažauskiene OFŠ, tel. 8 647 09083
Vilniaus regiono – Algimantas Andžiulis OFŠ, tel. 8 614 50935
Kauno regiono – Zita Murauskiene OFŠ, tel. 8 680 85454
Vilkaviskio regiono – Irena Ovsiukiene OFŠ, tel. 8 600 69324
Šiaulių regiono – Genovaite Marčinkute OFŠ, tel. 8 653 56249
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I OFS IR JAUPRA NACIONALINIO KONGRESO HIMNAS
„Dievas davė man brolius“

Muzika ir žodžiai Monikos Midverytės OFS

Viešpaties Dievo šaukiuosi, išgirsk mane meldžiu
Tikėjimas svyruoja, kai vienišas lieku
O Viešpats tarė – eik, nebijok, atstatyk mano namus,
kurie, kaip matai, griūva
Kai nežinojau ką daryt,
kaip į kvietimą atsakyt
Dievas davė man brolius!
Tad eikim, broliai, nieko nepadarėm,
tarnaut Aukščiausiam Dievui Visagaliui,
kuris pas mažutėlius,
slepiasi mažųjų širdyse...
Himnas sukurtas 2014 metais, patvirtintas 2014 m. balandžio 29 d. I OFS ir Jaupra
nacionalinio kongreso Organizacinės grupės posėdyje.
Himną išgirsti galite www.jaupra.lt ir www.ofs.lt.
Aranžuotė: Romanas Sabakonis. Vokalas: Alberta Sabakonytė. Pritariantieji vokalai:
Natalija Verbickienė OFS, Monika Midverytė OFS, Romanas Sabakonis, Aurimas Stonys.
Klavišiniai: Natalija Verbickienė OFS. Akustinė gitara: Aurimas Stonys. Bosinė ir elektrinės
gitaros: Romanas Sabakonis. Būgnų programavimas: Romanas Sabakonis ir Aurimas Stonys.
Suvedimas: Aurimas Stonys. Už pagalbą darant himno įrašą dėkojame šlovinimo grupei
„Ichthus“, Bernardinų jaunimo centrui ir Kretingos Pranciškoniškojo jaunimo tarnybai.
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Pradėkime iš naujo, broliai!

Pradėkime iš naujo, broliai!

UGDYMO MEDŽIAGA

Tema: OFS +JAUPRA = ?

Pasauliečiai pranciškonai ir pranciškoniškasis jaunimas – ar esame
reikalingi vieni kitiems?
Br. Antanas Blužas OFM (Lietuvos Jaupra nacionalinis dvasinis
asistentas): Pranciskoniskasis jaunimas nera atskira organižacija. Nors ir
budama nepriklausoma, savarankiska atsaka, žiurint į Prančiskoniskosios seimos
medį, Jaupra glaudžiasi po pasauliečių prančiskonų sparnu – vadinamuoju
trečiuoju ordinu. Kaip žinia, pirmasis ordinas yra mažesnieji broliai, antrasis –
seserys klarises, o trečioji saka – pasauliečiai. Tad akivaiždu, kad
prančiskoniskasis jaunimas negali visiskai ignoruoti pasauliečių prančiskonų, o
pastarieji negali ignoruoti jaunimo. Panasiai kaip seimoje: yra vaikai, tevai,
seneliai ir kiekvienas yra savaip reikalingas.
Prančiskoniskojo jaunimo tikslas, kaip jie patys sako, yra isgyventi pasaukimo
kelionę, ieskoti pasaukimo. Šavaime suprantama, jog tai – laikinas etapas, o ne
galutinis tikslas. Vadinasi siame etape žmogus turi atrasti savo gyvenimo didžiąją
meilę bei pasaukimą. Jaupra tam ir pasitarnauja, kad žmogus atrastų savo
pasaukimą pirmiausiai Bažnyčoje, suprasdamas, jog yra jos narys, o paskui gal ir
Prančiskoniskoje seimoje ar kur kitur.
Tuo tarpu pasauliečiai prančiskonai jau yra konkretus pasaukimas. Vienas is
budų kaip gyventi prančiskoniskai – tai buti pasauliečiu prančiskonu. Jaunimas,
žiūrėdamas į jūos, gali atrasti savo kėlią.
Monika Midverytė OFS (Lietuvos Jaupra prezidentė): Nepaslaptis, kad
siuo metu didžioji dalis Lietuvos pasauliečių prančiskonų ordino narių yra
senyvo amžiaus žmones. Dabartine kultura linkusi isstumti tuos žmones kuo
toliau, nematyti senatves, negirdeti „akmens amžiuje įstrigusių“ žmonių
pamokymų. Manau, kad artimas pasauliečių prančiskonų ir prančiskoniskojo
jaunimo rysys yra prasmingas net keletu atžvilgių – tokiu budu galime mažinti
atotrukį tarp skirtingų kartų, ugdyti abipusę pagarbą. Taip pat jaunimas turime
daug ko pasimokyti is vyresnių žmonių. Patys esame dar tik gyvenimo ir tikejimo
keliones pradžioje, retam teko isbandyti tikejimą per persekiojimus, nelaimes,
sunkumus. Tuo tarpu vyresnio amžiaus žmones issaugojo meilę Dievui per
sovietmetį, neatkrito nuo tikejimo įvairių gyvenimo isbandymų metu, tad galime
drąsiai semtis is jų patirties ir isminties. Is pasauliečių prančiskonų jaunimas taip
pat gali mokytis istvermes ir istikimybes maldoje.
Na, o pasauliečiams prančiskonams jaunimas gali suteikti gyvybes, isjudinti is
sąstingio įsipatoginusias brolijas, įpratusias prie savų taisyklių ir standartų,
atnesti naujų idejų. Jaunos Dievą mylinčios sirdys yra imlios Šventajai Dvasiai ir
gali atnesti Ordinui atnaujinantį Dvasios dvelksmą, jeigu tik vyresnieji bus
pasirengę priimti jaunimą, o jaunimas nebijos užmegžti broliską rysį su vyresnes
kartos žmonemis.
Pagal www.bernardinai.lt
Klausimas apmąstymui: Kaip konkrečiai as ir mano brolija gali prisideti prie
OFŠ ir Jaupra santykių atstatymo arba kurimo?
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Šventasis Raštas ir Pranciškoniški šaltiniai: Ps 71, 17-18; 90, 12; Ism 4, 8-9;
Jl 3,1; Jn 21, 18; OFŠ Regula, 24 sk.; Generalines Konstitučijos, 96-97 sk.

PRANCIŠKONIŠKA STOVYKLA PAKUTUVĖNUOSE
Data: 2014 m. liepos 8-13 d. Pakutuvenuose (Plunges r.).
Tema: „Tikejimo perdavimas seimoje – mažojoje
Bažnyčioje“. Lektoriai: kun. Arunas Simonavicius ir s. Jolita
Šarkaite. Stovyklos programoje: 5 dienų rekolekcijos
suaugusiems, mokymai ir darbas grupese, sv. Misios,
nuolatine Švč. Šakramento Adoračija, Šusitaikinimo
sakramentas, kurybiniai vakarai ir susitikimai su įdomiais
žmonėmis, įvairūs tėminiai ūžsiėmimai (mūžikiniai
užsiemimai mamytems ir jų mažyliams, giedojimo pamokos, įvairus meniniai
užsiemimai, kriksčioniskų filmų peržiuros, žvejybos myletojų burelis, vaistažolių
mokyklele ir kt.). Štovyklos metu bus organižuojama vaikų ir paauglių pastovykle
(katecheže visiems, mužikiniai užsiemimai jaunimui, aktyvus žaidimai paaugliams,
klounų palapine mažiesiems ir kt.).
Dalyvio auka: Suaugusiems 230,- Lt, vaikams ir paaugliams iki 18 m. – 150,- Lt.
Įskaičiuotas dalyvavimas visoje stovyklos programoje ir pilnas 5 dienų maitinimas.
Del nuolaidų daugiavaikems seimoms, bedarbiams, studentams ar pensininkams
prasome tartis asmeniskai.
Registracija: Norintiems dalyvauti stovykloje būtina užsiregistruoti iki
birželio 23 d. el. pastu: druskine@yahoo.com. Registruodamiesi nurodykite vardą,
pavardę, amžių, adresą, telefoną, el.pastą. Telefonas pasiteirauti: 8 445 55114 darbo
dienomis nuo 10 iki 14 val.
Daugiau informačijos – www.kpjt.lt arba www.pakuta.lt.
PRANCIŠKONIŠKOJO JAUNIMO ATGAILOS ŽYGIS Į PORCIUNKULĖS ATLAIDUS
Data: 2014 m. liepos 24 – rugpjucio 2 d. Kretinga – Telsiai
Tema: „Žodis apie kryžių tiems, kurie eina į pražūtį, yra
kvailystė, o mums, einantiems į išganymą, jis yra Dievo
galybė“ (1 Kor 1, 18)
Liepos 24-27 d. Pasiruosimo žygiui rekolekcijos ir
evangeližačines misijos Kretingoje, Pasaulio jaunimo dienų
Kryžiaus sutikimas. Liepos 27 – rugpjūčio 2 d. Atgailos
žygis is Krėtingos į Tėlsiūs. Rugpjūčio 2 d. Porciunkules
atlaidai Telsiuose. 12 val. šv. Mišios Telšių šv. Antano
Paduviečio katedroje (jų metu vyks OFS įžadų atnaujinimo ir naujokų įvesdinimo
apeigos). Po šv. Mišių – šventė.
Žygeiviams reikia turėti: miegmaisį ir kilimelį (rekolekcijų savaitgaliui galima
tureti savo palapinę), gertuvę, peiliuką ir kelioninį indų rinkinuką, patogią avalynę
(tikrai patogią ir patikimą, nes nuo jos priklausys didele dalis žygio džiaugsmo ir
kokybes), galvos apdangalą nuo saules ir lietpaltį, drabužių bet kokiam orui
(demesio – kuprinę ir visus savo daiktus reikes nestis paciam), asmenines higienos
priemones ir vaistus (ypač pleistro puslems), Šventąjį Rastą ir rožinį, 40 Lt auką už
rekolekčijas ir maisto suvežtiniams pietums.
Būtina išankstinė registracija iki liepos 15 d. el. pastu: tik_einu@yahoo.com.
Registruodamiesi nurodykite savo vardą, pavardę, amžių ir gimimo datą, adresą,
telefoną, el. pastą. Daugiau informačijos – www.kpjt.lt arba www.jaupra.lt.
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